
  

Вищий навчальний заклад укоопспілки 

«Полтавський університет економіки і торгівлі» 

Науково-навчальний центр 

Науково-методичний центр управління якістю діяльності 

Система управління якістю діяльності 

 

 

 

 

 
 
 
 

ПОЛОЖЕННЯ  

ПРО ДЕПАРТАМЕНТ МАРКЕТИНГУ  

 

 

(ДПСЯ – ПП – 9-6.2.2-134-61-15) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Полтава



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Це положення не може бути повністю чи частково відтворене, 

тиражоване і розповсюджене без дозволу ПУЕТ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                    



  

Вищий навчальний заклад укоопспілки 

«Полтавський університет економіки і торгівлі» 

 

 
 

ЗАТВЕРДЖУЮ 

Ректор ____________ О.О.Нестуля  

« ____»_________________  2018 р. 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ  

ПРО ДЕПАРТАМЕНТ МАРКЕТИНГУ 
 

(ДПСЯ – ПП – 9-6.2.2-134-61-15) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Актуалізовано 

Роки 20…  р. 20... р. 20... р. 20... р. 

Дата     

Підпис     

Прізвище, 

ініціали 

    

ДПСЯ ПП – 9-6.2.2-134-61-15 
Індекс документа 



  

ПЕРЕДМОВА 

 

 

1. ВНЕСЕНО НМЦ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ДІЯЛЬНОСТІ ПУЕТ 

 

Начальник НМЦ управління  

якістю діяльності к.е.н., доц. Огуй Наталія Іванівна__ 

       
                        

2. РОЗРОБНИКИ:  
 

 

 

                                                    
 

          
 

 
 

3. ЕКСПЕРТНА ГРУПА:   
 

  

 
 

 

 

 
                                               

 

4. ВВЕДЕНО ВПЕРШЕ                      2018 р. 

 

5. АКТУАЛІЗОВАНО 

 

6. ТЕРМІН ПЕРЕГЛЯДУ ДПСЯ      2023 р. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© Вищий навчальний заклад Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі», 

2018 р. 

 

 

______________________ 

директор департаменту маркетингу 

к.е.н. Івасенко Олена Анатоліївна 

____________________ 

директор науково-навчального центру 

 Герман Наталія Володимирівна 

 

____________________ 

начальник відділу кадрів 

 Гармаш Надія Миколаївна 



  

 

Зміст: 

 

 

1. Призначення та галузь використання ................................................................. 6 
2. Нормативні посилання ......................................................................................... 6 
3. Визначення та скорочення ................................................................................... 6 
4. Мета, завдання та функції департаменту маркетингу ...................................... 7 
5. Відповідальність ................................................................................................. 12 
6. Структура Департаменту маркетингу ............................................................... 12 
7. Опис управління Департаментом маркетингу ................................................. 13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПУЕТ 

 

Система управління якістю діяльності 
Положення про Департамент маркетингу 

ДПСЯ – ПП – 9-6.2.2-134-61-15 

Редакція 01 

Сторінка 6 із 25 
 

 

1. Призначення та галузь використання 

1.1. Положення про департамент маркетингу Вищого навчального 

закладу Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» – це 

основний нормативний документ, у якому регламентується призначення і місце 

департаменту в університеті, його структура, основні функції і завдання, 

визначається порядок функціонування даного структурного підрозділу 

університету. 
1.2. Введення даного Положення в дію здійснюється з моменту його 

затвердження. Даним документом повинен керуватися персонал департаменту 

маркетингу в процесі виконання своїх обов’язків.  

1.3. Зміст Положення не суперечить державним та галузевим стандартам, 

нормативно-методичним документам щодо організації діяльності та управління 

структурним підрозділом вищого навчального закладу. Його розробка 

здійснювалась з урахуванням  вимог системи управління якістю діяльності 

Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський університет економіки 

і торгівлі». 

1.4. У разі виникнення необхідності, Положення підлягає перегляду. 

Пропозиції щодо внесення змін готує директор департаменту маркетингу. 

Оформлення змін і перегляд Положення здійснює начальник науково-

методичного центру управління якістю діяльності. 

1.5. Затверджує Положення і зміни до нього ректор. 

1.6. Дане Положення є конфіденційним документом. Можливості його 

копіювання визначає перший проректор. 

 

2. Нормативні посилання 

Викладені в Положенні принципи управління департаменту маркетингу 

розроблені відповідно до: 

 Закону України «Про освіту» – 05.09.2017 № 2145-VIII; 

 Закону України «Про вищу освіту» – 01.07.2014 № 1556-VII; 

 Статуту Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський 

університет економіки і торгівлі», Полтава, 2016 р.;  

 Концепції діяльності Вищого навчального закладу Укоопспілки 

«Полтавський університет економіки і торгівлі», Полтава, 2010 р. 

 

3. Визначення та скорочення 

У Положенні застосовуються такі терміни, визначення і скорочення: 
ПУЕТ – Вищий навчальний заклад Укоопспілки «Полтавський 

університет економіки і торгівлі». 

СЯ ПУЕТ − система якості Вищого навчального закладу Укоопспілки 

«Полтавський університет економіки і торгівлі». 

ДПСЯ – документ і процедури системи якості, розроблені відповідно до 

вимог системи стандартизації України і системи якості ПУЕТ, які 
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встановлюють комплекс норм, правил, вимог до об’єкта стандартизації та до 

процесу управління ним в університеті і затверджені ректором університету. 

ННЦ – науково-навчальний центр. 

ННІЦ – навчально-науковий інформаційний центр. 

ІНМЦУЯДУ – інформаційний науково-методичний центр управління 

якістю діяльності університету.  

ДМ – департамент маркетингу. 

НДЛІМ – науково-дослідна лабораторія Інтеренет-маркетингу.  

ЗМІ – засоби масової інформації. 

CPA (аббр. від англ. Cost-Per-Action - оплата за дію) - це модель Інтернет-

реклами, в якій рекламодавець платить за вчинене користувачем дію на його 

сайті. 

SERM – управління репутацією в пошукових системах 

KPI (Key Performance Indicators) – це інструмент, що допомагає 

аналізувати ефективність певної діяльності, а також рівень досягнення 

поставлених цілей. 

 

 

4. Мета, завдання та функції департаменту маркетингу 

4.1. Основною метою діяльності департаменту є розвиток бренду 

університету, який передбачає позиціонування його як сучасного вищого 

навчального закладу, який створює атмосферу підтримки і розвитку 

лідерського потенціалу, творчих здібностей і талантів.  

4.2. До основних завдань діяльності департаменту маркетингу належать: 

4.2.1. Формування маркетингової стратегії університету.  

Розробка розділів (окремих пунктів) довгострокового плану стратегічного 

розвитку університету, що стосуються маркетингової діяльності, 

консультування кафедр і структурних підрозділів університету щодо розробки 

маркетингових складових власних стратегічних і оперативних планів роботи та 

узгодження їх із загально корпоративним планом. 

4.2.2. Розробка системи якісних критеріїв та кількісних показників 

маркетингової діяльності університету, здійснення аналізу іміджевої, рекламно-

інформаційної діяльності та збуту, розробка рекомендацій щодо підвищення її 

ефективності. 

4.2.3. Зміцнення конкурентних позицій університету на освітньому ринку, 

укріплення партнерських відносин з державними структурами, громадськими 

об’єднаннями та бізнес колами в довгостроковому періоді шляхом формування 

позитивної репутації та довіри до університету. 

4.2.4. Уніфікація рекламної діяльності, розширення інформаційного 

простору, оприлюднення інформації стосовно діяльності університету та 

формування його максимальної відкритості для громадськості. 

4.2.5. Розробка комплексного маркетингового плану і кошторису 

маркетингових заходів, PR- та рекламних кампаній, організація, координація та 
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здійснення заходів з дослідження ринку освітніх послуг та просування 

університету.  

4.2.6. Здійснення маркетингового аудиту діяльності університету.  

4.2.7. Проведення профорієнтаційної роботи серед населення, здійснення 

професійного інформування про спеціальності, освітні програми та вибіркові 

блоки за якими здійснюється підготовка в університеті. Співпраця з 

керівництвом освітніх закладів згідно з договорами. 

4.2.8. Набір слухачів на курси підготовки до зовнішнього незалежного 

оцінювання, організаційне та навчально-методичне забезпечення навчально-

виховного процесу. Організація та проведення пробного та основних сесій 

зовнішнього незалежного оцінювання на базі університету. 

4.2.9. Організація Днів відкритих дверей в університеті. 

4.2.10. Участь в освітніх міжнародних та регіональних виставках,  

ярмарках професій. 

4.2.11. Визначення напрямів розвитку університету у сфері інформаційних 

та Інтернет-технологій з метою просування діяльності університету. 

Формування організаційно-методичного та інформаційного забезпечення 

(контенту) для ведення та координації здійснення маркетингу.  

4.2.12. Ведення маркетингової діяльності університету з використанням 

Інтернет-технологій; 

 4.3. Визначені мета та завдання обумовлюють такі функції департаменту: 

4.3.1. Для вирішення завдання «Формування маркетингової стратегії 

університету» департамент маркетингу: 

 здійснює моніторинг вітчизняних та світових тенденцій і перспектив у 

галузі освіти, створення банку даних інноваційних ідей у галузі освіти. 

 готує пропозиції щодо впровадження нових напрямів діяльності у 

сфері: маркетингу освітніх послуг, освітніх товарів, супутніх послуг, ідей. 

 надає консультації та координує роботу кафедр і структурних 

підрозділів університету щодо розробки внутрішніх нормативних документів із 

маркетингової складової їх діяльності. 

 організує та здійснює маркетингові дослідження зовнішнього та 

внутрішнього середовища. 

4.3.2. Для вирішення завдання «Розробка системи якісних критеріїв та 

кількісних показників маркетингової діяльності Університету» департамент 

маркетингу: 

 здійснює моніторинг тенденцій і перспектив у галузі освіти у якісних 

та кількісних показниках; 

 формує критерії оцінки, метрики маркетингової діяльності 

університету в цілому, за сегментами та у порівнянні з конкурентами. 

4.3.3. Для вирішення завдання «Зміцнення конкурентних позицій 

університету на освітньому ринку, укріплення партнерських відносин з 

державними структурами, громадськими об’єднаннями та бізнес колами в 
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довгостроковому періоді шляхом створення репутації та довіри до 

університету» департамент маркетингу: 

 здійснює маркетингові дослідження діяльності університету; 

 визначає пріоритетні напрями маркетингової діяльності університету; 

 планує маркетингову діяльність університету.  

 проводить попередні обговорення щодо співпраці з державними 

структурами, громадськими об’єднаннями та бізнес колами в довгостроковому 

періоді 

4.3.4. Для вирішення завдання «Уніфікація рекламної діяльності, 

розширення інформаційного простору, оприлюднення інформації стосовно 

діяльності Університету та формування його максимальної відкритості для 

громадськості» департамент маркетингу: 

 будує зовнішні комунікації - із засобами масової інформації (далі — 

ЗМІ), офіційними органами влади (public affiars), освітянською та науковою 

спільнотою, абітурієнтами та їх батьками, підприємствами (офіційні та 

неофіційні контакти) шляхом розробки та реалізації плану рекламних та PR-

заходів Університету. 

 формує внутрішні комунікацій – між підрозділами університету; 

 здійснює наповнення офіційного сайтів університету; 

 створює, зберігає еталон brand-book та контролює його дотримання. 

 контролює випуск усіх рекламних та PR-продуктів університету 

(узгодження); 

 формує та сприяє побудові корпоративної культури; 

 планує фінансові витрати на проведення досліджень, рекламних та PR-

кампаній, контроль за їх використанням; 

 розробляє технічні завдання та організовує виготовлення рекламно-

сувенірної продукції та друкованих інформаційних матеріалів про діяльність 

університету. 

 веде листування з контрагентами; 

 створює та підтримує інформаційний банк даних про діяльність 

університету, здійснює збір та узагальнення даних про роботу структурних 

підрозділів університету стосовно взаємодії з цільовими групами університету; 

 досліджує ефективність рекламних та PR заходів, які були реалізовані 

університетом. Результати оформлюються у формі звіту з оцінкою та 

рекомендаціями. Рекомендації з підвищення ефективності комунікаційних 

заходів обов’язково враховуються при формуванні програми просування 

Університету у наступному періоді. 

4.3.5. Для вирішення завдання «Розробка комплексного маркетингового 

плану і кошторису маркетингових заходів, PR- та рекламних кампаній, 

організація, координація та здійснення заходів з дослідження ринку освітніх 

послуг та просування Університету» департамент маркетингу: 

 розробляє та супроводжує програми популяризації університету, 
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посилення іміджу, підтримки та розвитку бренду університету; 

 здійснює іміджевий менеджмент: розвиває партнерські відносин 

університету з бізнесом, державними структурами, експертною спільнотою 

України та зарубіжжя; 

 реалізує заходи університету щодо формування його позитивного 

іміджу; 

 здійснює моніторинг і аналіз громадської думки про університет, 

оцінює сприйняття його бренду; 

 проводить моніторинг глобальної та української освітніх сфер. 

4.4. Відповідно до структури департаменту маркетингу за окремими його 
підрозділами передбачено закріплення наступних функції: 

4.4.1. Функції відділу профорієнтації:  
 розробка проектів нормативних документів, наказів та розпоряджень з 

питань профорієнтаційної роботи; 
 розробка рекомендацій щодо вдосконалення профорієнтаційної роботи; 
 планування роботи відділу щодо організації та проведення 

профорієнтаційної роботи; 
 підготовка звітів про організацію та проведення профорієнтаційної 

роботи;  
 організація співпраці з загальноосвітніми навчальними закладами;  
 налагодження співпраці з управліннями освіти і науки обласних 

державних адміністрацій, відділами освіти для узгодження заходів 
профорієнтаційної роботи;  

 співпраця з закладами освіти, організаціями та установами в межах 
діяльності навчально-науково-виробничих та навчально-науково-методичних 
комплексів створених на базі університету;  

 укладання угод про співпрацю із загальноосвітніми навчальними 
закладами;  

 організація та проведення днів відкритих дверей, виїзних днів відкритих 
дверей для учнів загальноосвітніх шкіл І-ІІІ ступенів та випускників вищих 

навчальних закладів І-ІІ ступенів акредитації;  
 співпраця з загальноосвітніми навчальними закладами в організації 

роботи шкіл за фаховими спрямуваннями (клуб молодого математика, клуб 
молодого інформатика, школа молодого економіста… ін.) 

4.4.2. Функції відділу реклами:  
 формування рекламної стратегії, заснованої на перспективних напрямках 

розвитку університету, його інноваційної та інвестиційної діяльності; 
 планування заходів з організації та проведення рекламних кампаній; 
 вивчення ринку збуту і купівельного попиту з метою визначення 

найкращого часу і місця розміщення реклами, масштабів і термінів проведення 
рекламних кампаній, орієнтування реклами на цільові групи; 

 збір і систематизація інформації про рекламу продукції ВНЗ-конкурентів; 

 аналіз впливу (поточних і проведених) рекламних заходів на зміну попиту 
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на освітні послуги; 
 планування участі університету у освітніх та фахових виставках, 

ярмарках; 
 підготовка рекламних та інформаційних матеріалів; 
 підбір і підготовка персоналу, який  бере участь у виставках, ярмарках; 
 оформлення акредитацій, запрошень, пропусків на виставки для ділових 

партнерів; 
 встановлення зв'язків з діловими партнерами і розширення зовнішніх 

зв'язків з метою удосконалення рекламної діяльності; 
 складання кошторису рекламних витрат; 
 розробка рекламних текстів, ескізів і макетів каталогів, буклетів, 

проспектів, тощо і підготовка їх для затвердження ректором університету; 
 забезпечення при розробці рекламних матеріалів дотримання норм 

суспільної моралі, правил конкурентної боротьби, Закону України "Про 
рекламу"; 

 розробка фірмового стилю університету, підготовка сувенірних 
рекламних продуктів поліграфічного і промислового характеру  (блокнотів, 
календарів, канцелярського приладдя з логотипами тощо) для розповсюдження; 

 розробка макетів виставочних стендів. 
4.4.3. Функції науково-дослідної лабораторії Інтернет-маркетингу:  

 планування Інтернет-маркетингу університету; 
 сприяння формуванню привабливого іміджу університету в мережі 

Інтернет;  
 формування плану заходів щодо зміцнення позитивної репутації 

університету в мережі (SERM), здійснення моніторингу відгуків; 
 визначення критеріїв, показників та метрик для оцінки маркетингової 

діяльності університету в мережі Інтернет; 
 здійснення конкурентного аналізу діяльності закладів освіти в мережі 

Інтернет; 
 дослідження цільової аудиторії в мережі Інтернет; 
 формування карти показників (KPI) і підготовка висновків; 

 розробка макетів сторінок, дизайну, функціоналу і юзабіліті сайтів 
університету; 

 здійснення SEO-оптимізації сайтів університету; 
 забезпечення публікації текстів на сайтах та побудова конверсійних 

ланцюжків; 
 тестування цільових сторінок, забезпечення інтеграції сайтів із 

суміжними сервісами; 
 налагодження та управління контекстною рекламою сайтів університету; 
 сприяння лідогенерації; 
 формування та координація партнерської програми CPA оплати в 

Інтернеті; 
 розробка та розміщення банерів та таргетованої реклами; 
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 пошук і управління платними джерелами маркетингового трафіку; 
 сприяння створенню рекламних та інших інформаційних матеріалів 

(контенту) для розміщення на сайтах університету та в групах соціальних 
мереж; 

 просування освітніх послуг Університету в соцмережах (SMM) і на 
тематичних сервісах: (Facebook, YouTube, галузевих порталах, тематичних 
блогах тощо); 

 планування і здійснення тематичної поштової розсилки (e-mail 

маркетинг); 
 організація виступів на конференціях присвячених Інтернет-маркетингу; 
 проведення освітніх заходів (семінари, вебінари, тренінги), які 

сприятимуть просуванню університету в мережі Інтернет. 
 

5.  Відповідальність 

5.1. Загальну відповідальність за організацію та управління департаментом 
маркетингу ПУЕТ несе ректор.  

5.2. Відповідальність за організацію і якість діяльності департаменту 
маркетингу, згідно з цим Положенням, вимогами міжнародних, державних та 
внутрішніх стандартів СЯ ПУЕТ, посадовими інструкціями, покладається на 

директора департаменту маркетингу.  
5.3. З усіх питань діяльності департаменту маркетингу Університету 

директор є відповідальним перед ректором, а в частині делегованих ним прав − 
першому проректору і знаходиться у їх прямому підпорядкуванні ректору. 

5.4. Відповідальність за забезпечення організаційно-методологічних і 
методичних умов управління якістю діяльності департаменту маркетингу, 
згідно з вимогами міжнародних, державних та внутрішніх стандартів СЯ ПУЕТ, 
Положенням про Інформаційний науково-методичний центр управління якістю 
діяльності університету, посадовими інструкціями, покладається на начальника 
НМЦ з управління якістю діяльності ПУЕТ. 

5.5. Відповідальність за здійснення окремих дій, заходів і видів робіт 
департаменту маркетингу згідно з цим Положенням, вимогами міжнародних, 

державних та внутрішніх стандартів СЯ ПУЕТ, посадовими інструкціями, та 
прийнятим в департаменті розподілом повноважень, посадовими інструкціями 
покладається на співробітників Департаменту: директора, завідувача відділу 
профорієнтації, фахівця з профорієнтації, фахівця з реклами, фотографа, 
фахівця з комп’ютерної графіки (дизайнера), завідувача науково-дослідної 
лабораторії Інтернет-маркетингу, наукових співробітників, фахівця 
інформаційних з технологій, провідного інженера програмного забезпечення 
комп’ютерів. 
 

6. Структура Департаменту маркетингу 

6.1. Місце департаменту маркетингу в організаційній та функціональній 

структури управління діяльністю університету наведена у блок-схемі цього 
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Положення (додаток А). 
6.2.Організаційна структура департаменту маркетингу наведена у блок-

схемі цього Положення (додаток Б). 

 
7.  Опис системи управління Департаментом маркетингу 

7.1. Управління департаментом маркетингу здійснюється через 
управління основними та допоміжними процесами діяльності шляхом 
послідовної реалізації основних та специфічних функцій управління. 

7.2. До основних функцій управління департаментом маркетингу 

належать: планування, організація здійснення маркетингової діяльності 
Університету, мотивація учасників маркетингової діяльності та контроль за їх 
діяльністю. 

7.3. Реалізація основних та допоміжних функцій управління діяльністю 
здійснюється через виконання конкретних видів робіт співробітниками 
департаменту маркетингу в межах закріплених за ними посадових обов’язків. 

7.4. Діяльність департаменту маркетингу передбачає: навчальну, 
методичну, наукову, виховну, інформаційну та адміністративну роботу. 

7.5. Департамент очолює директор, який здійснює керівництво 
діяльністю підрозділу. Директор департаменту виконує свої повноваження на 
постійній основі і може делегувати частину своїх повноважень завідувачам 
відділу та лабораторії. 

7.6. Директор департаменту маркетингу призначається на посаду наказом 
ректора університету та укладається з кандидатом двосторонній контракт. При 
порушенні умов контракту директор департаменту може бути достроково 
звільнений з посади. 

7.7. Кваліфікаційні вимоги до управлінської та науково-педагогічної 
діяльності директора департаменту маркетингу  мають відповідати вимогам, що 
висуваються до науково-педагогічних працівників відповідного рівня 
управління. 

7.8. У межах своїх повноважень директор департаменту видає 
розпорядження і вказівки, обов’язкові до виконання всіма співробітниками 
університету. 

7.9. Директор керує всією діяльністю департаменту маркетингу, 

організовує усі види робіт в межах підрозділу, несе персональну 
відповідальність за стан і результати його роботи, представляє департамент в 
усіх структурних підрозділах університету, щорічно звітує про роботу 
департаменту на засіданні Вченої ради університету. 

7.10.  Обов’язки директора департаменту маркетингу: 

• організовувати маркетингові заходи університету, окремих підрозділів 

та напрямів діяльності на різних рівнях; 

• координувати програми маркетингової діяльності університету, в т. ч.: 

формування пропозицій щодо пропозицій освітньої діяльності та сервісної 

політики університету, рекламної діяльності, Інтернет-маркетингу, PR-заходів, 
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програм профорієнтаційної діяльності тощо; 

• планувати та забезпечувати здійснення маркетингової діяльності 

університету, кафедр і структурних підрозділів, рекламно-інформаційною 

продукцією, супроводом та підтримкою в межах своїх компітенцій;  

• приймати рішення щодо просування освітніх, інформаційних, 

виробничих та інших послуг університету на вітчизняному та міжнародних 

ринках; 

• визначати стратегічні напрями та пріоритети у маркетинговій діяльності 

університету, розробляти рекомендації щодо здійснення маркетингової 

діяльності університету; 

• здійснювати реалізацію маркетингової стратегії як загально 

корпоративного рівня так й окремих сфер діяльності університету; 

• підтримувати ініціативи співробітників та студентів щодо підвищення  

ефективності маркетингової діяльності університету; 

• готувати плани та звіти щодо маркетингової діяльності університету; 

• забезпечувати виконання наказів і розпоряджень по університету; 

• здійснювати контроль за станом охорони праці, трудової дисципліни, 

дотриманням техніки безпеки, виробничої санітарії, протипожежних заходів і 

Правил внутрішнього розпорядку; 

• визначати й удосконалювати структуру департаменту маркетингу і 

систему його управління, створювати, реорганізовувати, ліквідовувати 

підрозділи департаменту за рішенням Вченої ради та наказів ректора; 

• проводити аналіз і давати оцінку роботи підрозділів департаменту 

маркетингу; 

• готувати для розгляду Вченою радою університету матеріали з питань 

маркетингової діяльності університету; 

• створювати умови для співробітництва, пошуку, високої вимогливості 
до рівня освітньої діяльності, зацікавленості в результатах праці, забезпечувати 
невтручання в діяльність департаменту маркетингу будь-яких політичних 
партій і релігійних об’єднань; підтримувати і зміцнювати професійний, 

педагогічний, методичний і моральний авторитет університету; 

• активно брати участь у роботі Вченої ради університету, інших рад і 
комісій з розробки стратегії освітньої діяльності та планів розвитку 
університету; 

• здійснювати контроль за дотриманням кваліфікаційних вимог до 

персоналу Департаменту маркетингу. 
7.11.  Директор департаменту маркетингу має право: 

• подавати пропозиції щодо поліпшення іміджу ВНЗ, рекламних 

компаній та маркетингової діяльності в цілому; 

• вносити на розгляд ректора пропозиції щодо покращення і 

удосконалення маркетингової діяльності університету;  

• пропонувати шляхи усунення недоліків, що мають місце в 
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маркетинговій діяльності структурних підрозділів Університету; 

• брати участь в обговоренні і вирішенні питань діяльності університету, 

а також кафедр і інших структурних підрозділів; 

• брати участь в обговоренні питань, що стосуються функціональних 

обов’язків директора; 

• вимагати від завідувачів кафедр, керівників структурних підрозділів 

університету і їх співробітників надання інформації та документів, необхідних 

для забезпечення діяльності департаменту; 

• видавати розпорядження  щодо організації маркетингової діяльності 

університету в рамках своїх посадових компетенцій; 

• здійснювати організацію та координацію профорієнтаційної роботи 

Університету; 

• вимагати від ректорату організаційного та матеріально-технічного 

забезпечення професійної діяльності, а також надання допомоги у виконанні 

посадових обов’язків і реалізації його прав; 

• контролювати хід виконання маркетингової стратегії університету, 

маркетингову діяльність підрозділів,  плани та програми маркетингу вищого 

навчального закладу; 

• контролювати розробку та виконання маркетингових планів; 

• візувати документи в межах своїх повноважень. 
Обов’язки та права співробітників департаменту маркетингу університету 

визначаються їх посадовими інструкціями. 
 

1.Узгодження змісту документу 

№ 

п/п 
Посада ПІП Дата Підпис 

1. Перший проректор Рогоза Микола 

Єгорович 
  

2. Директор науково-

навчального центру 

Герман Наталія 

Володимирівна 
  

3. Начальник науково-

методичного центру 

управління якістю 

діяльності 

Огуй Наталія 

Іванівна 
  

4. Юрисконсульт Водяник Олександр 

Васильович 
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2. Додатки 

 

Додаток А 

 

Місце департаменту маркетингу в організаційній структурі ПУЕТ  

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ректор 
 

Департамент 

маркетингу  
 

Фінансово-економічне 

управління 

Науково-

навчальний центр 

Приймальна комісія 

Науково-методичний центр 

управління якістю діяльності 

Інші структурні 

підрозділи  

Інститути та 

факультети 

Кафедри 

Проректори  

Навчально-науковий 

інформаційний центр 
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Додаток Б 

 

Організаційна структура управління  

Департаменту маркетингу   

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Департамент маркетингу  
 

 Відділ реклами  Відділ  

профорієнтаційної 

роботи   

Науково-дослідна лабораторія  

Інтернет маркетингу  


